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Преваленца индекса телесне масе (БМИ) код 

припадника МУП-а Републике Србије:  
пилот истраживање1 

 
Апстракт: Примарни циљ овог истраживања је дијагно-

стика актуелног нивоа преваленце телесне ухрањености, односно 
гојазности код припадника МУП-а Републике Србије мушког пола 
у односу на критеријум индекса телесне масе (БМИ). Ефектив 
узорка се састојао од 511 полицајаца различитих надлежности 
узраста од 35.7 ± 6.8 година. Сва мерења су реализована методом 
мултиканалне биоелектричне импеданце (Bioelectrical Impedance 
Analysis − BIA) уз помоћ технологије и апарата најновије генера-
ције − In Body 720. Резултати су показали да је општа превале-
нца прекомерне ухрањености и гојазности код испитиваног узор-
ка полицајаца (БМИ ≥ 25.00 кг•м-2) на нивоу од 81.60%. Превале-
нца предгојазности (БМИ = 25.00 до 29.99 кг•м-2) је била 61.84%, 
а преваленца гојазности (БМИ ≤ 30.00 кг•м-2) била је на нивоу од 
19.77%. Резултати су показали да постоји научно-стручна по-
треба за дефинисањем специфично сензитивних Cut off вреднос-
ти БМИ за потребе процене и праћења преваленце гојазности де-
финисаних за потребе популације полиције Републике Србије. 

                                                 
∗ milivoj@eunet.rs 
1Рад је део пројекта Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, 
метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Срби-
је, под бројем III47015, а као део потпројекта Ефекти примењене физичке ак-
тивности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус 
популације полиције Републике Србије, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије – Циклус научних пројеката 2011-2014. 
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Кључне речи: индекс телесне масе, преваленца, полиција, 
биоимпеданца, тренд промене. 
 

Увод 
 

Састав човековог тела у смислу морфолошке структуре је 
једна од најистраживанијих области у медицини, антрополошким 
наукама, али и у већини друштвено-хуманистичких наука, као и 
наука у спорту (Heyward, Stolarczyk, 1996; Sorensen et al., 2000; 
Допсај и сар., 2005, 2006; Romero-Corral et al., 2008; Dopsaj et al., 
2010; Šimenko et al., 2014). 

Технолошка модернизација и урбанизација је код човека 
модерног доба, поред свих погодности по квалитет живота, довела 
до појаве повећања преваленце незаразних болести, међу које спа-
да и повећање телесне масе, дефинисано као − гојазност. Светска 
здравствена организација (WHO) је гојазност прогласила глобал-
ним фактором ризика по здравље људи (WHO, 2000), док је хипо-
кинезија, односно непримерено седентаран начин живота који као 
доминантну карактеристику има значајно смањење или чак и по-
тпуно одсуство физичке активности, проглашена за највећи пра-
ктични проблем јавног здравља у 21. веку (Blair, 2009). 

Синергијско деловање два поменута феномена, гојазности 
и физичке неактивности, директан су узрок драстичног повећања 
преваленце и инциденце озбиљних здравствених проблема дана-
шњице, као што су патолошка кардиоваскуларна стања, метаболи-
чки синдром, дијабетес, остеопороза, смањење радне и физичке 
способности итд. (Caban et al., 2005; Glaner et al., 2010; Stommel, 
Schoenborn, 2010). 

Припадници полиције су део система друштва који је про-
фесионално одговоран за сектор свих облика цивилне безбедности 
(Bonneau, Brown, 1995; Бојчић, 2013). Поред тога, полицијски по-
сао физички је веома захтеван и исцрпљујући, без обзира да ли се 
ради о теренском, канцеларијско-административном или комби-
нованом облику посла, и веома често се реализује у стресогеном и 
социјално напорном радном окружењу, које у неким случајевима, 
услед дугогодишњег континуираног излагања, може бити и 
узрочник здравствених проблема без обзира на радни профил 
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(Nagaya et al., 2006; Kales et al., 2009; Jamnik et al., 2010). Веома 
често професионални притисци могу кумулативно утицати на зна-
чајно смањење статуса физичких способности или довести до зна-
чајне негативне промене телесне структуре (Bonneau, Brown, 
1995; Sorensen et al., 2000; Sorensen et al., 2005; Kales et al., 2009). 

Чак и у економски најразвијенијим земљама Европе, са 
високим животним стандардом, као што је Финска, утврђен је 
негативан ефекат утицаја професије, животних навика, начина 
живота на антрополошке карактеристике полицајаца. У ло-
нгитудиналном 15-годишњем праћењу телесног статуса и физи-
чких способности код 103 полицијска службеника (од 1981. до 
1996) утврђено је да је ниво аеробних способности у датом перио-
ду остао исти, али да се ниво снаге смањио. Истовремено, телесна 
маса праћених службеника се повећавала константом од 0,5 
кг/год., односно за 15 година полицијски службеници су се у про-
секу угојили за 7,5 килограма (Sorensen et al., 2000). 

И други аутори су утврдили приближно сличне тенденције 
код популације полиције и сличних јавних служби, али са аспекта 
основног здравственог стања. Утврђено је да око 75% радника јав-
них служби које су одговорне за реаговање у ургентним ситуаци-
јама (полиција, прва помоћ и ватрогасци) има повећан ниво крв-
ног притиска и стање предхипертензије или хипертензију. Код ва-
трогасаца, просечне старости од 39±7 година, преваленца предхи-
пертензије је била на нивоу од 58%, а преваленца хипертензије 20-
23%, док је код старости од 28 до 55 година, преваленца хипертен-
зије била чак и већа, тј. од 21% до 27% (Kales et al., 2009). 

У нашој земљи су публикована истраживања која су изуча-
вала проблематику телесног статуса студената и студенткиња ви-
соких полицијских школа (Mudrić, Jovanović, 2000; Dopsaj i sar., 
2005, 2006; Dopsaj i sar., 2009; Димитријевић и сар., 2012; Допсај, 
Димитријевић, 2013), али практично нема валидних научних пода-
така о преваленци гојазности код полицијских службеника разли-
читих специјалности. У економски најразвијенијим земаљама Ев-
ропе и света оваква истраживања припадају категорији пермане-
нтних истраживачких пројеката (Sorensen et al., 2000; Nagaya et al., 
2006; Boyce et al., 2008; Kales et al., 2009). 
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Предмет овог истраживања је анализа статуса ухрaњености 
код припадника МУП-а Републике Србије мушког пола. 

Примарни циљ рада је дијагностика актуелног нивоа прева-
ленце телесне ухрањености, односно гојазности код припадника 
МУП-а Републике Србије мушког пола у односу на критеријум 
индекса телесне масе (БМИ). Секундарни циљ је дефинисање свих 
дескриптивних показатеља поменутог критеријума ради успо-
стављања валидне научне информације иницијалних вредности 
датог стања у МУП-у Републике Србије. На тај начин створиће се 
основа за започињање процеса успостављања перманентне кон-
троле показатеља статуса нивоа ухрањености у односу на специ-
фичности карактеристика испитиване популације. 
 

Метод истраживања 
 

Истраживање је имало неекспериментални карактер. У од-
носу на организацију, реализовано је као трансверзално, док је у 
односу на мерење примењен лабораторијски метод рада. Према 
типу, припадало је аналитичкој студији пресека стања, а према ни-
воу, примењеним истраживањима (Ristanović, Dačić, 1999). 
 

Испитаници 
 

Ефектив узорка са састојао од 511 полицајаца (Ватрогасци 
− 19.18%, Жандармерија − 20.16%, Бригада − 24.66%, Специјалне 
јединице − 21.72%, Управа − 8.41% и 92 − 5.87%). Основне 
дескриптивне карактеристике испитаника су биле: узраст − 
35.7±6.8 година (мин. – макс. = 21.0 − 59.0 године); телесна 
висина, ТВ − 181.1±6.4 цм (мин. – макс. = 162.87 − 206.2 цм); 
телесна маса, ТМ − 91.4±13.5 кг (мин. – макс. = 62.6 − 155.6 кг); 
индекс телесне масе, БМИ − 27.80±3.51 кг•м-2 (мин. – макс. = 
17.43 − 47.76 кг•м-2) и проценат масти у телу, %МТ − 21.02±6.43% 
(мин. – макс. = 2.96 − 44.3 %). Сви испитаници су били упознати 
са циљем истраживања, а мерења су реализована уз одобрење 
надлежних служби МУП-а Републике Србије. 
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Истраживање је реализовано у Моторичко-истраживачкој 
лабораторији Факултета спорта и физичког васпитања Универзи-
тета у Београду, у периоду март 2013 − мај 2014. године. Мерења 
су реализована у јутарњим терминима од 8:00 до 10:00 часова, а у 
складу са препорукама произвођача, испитаници пре мерења нису 
доручковали. Такође, испитаници су мерени боси, у доњем вешу, 
и без икакавих металних предмета на себи (без сатова, ланчића и 
прстења). Према процедури, испитаници су пре мерења стајали 
најмање пет минута, ради редистрибуције течности у телу. 

Сва мерења су реализована методом мултиканалне биоеле-
ктричне импеданце (Bioelectrical Impedance Analysis – BIA), уз по-
моћ технологије и апарата најновије генерације − In Body 720 
Tetrapolar 8-Point Tactile Electrode System (Biospace, Co., Ltd), који 
користи DSM-BIA начин мерења (Direct Segmental Multi-frequency 
Bioelectrical Impedance Analysis) (InBody720, 2005). 
 

Варијабле 
 

За потребе овог истраживања дефинисано је шест (6) кате-
горија вредности индекса телесне масе − БМИ, у складу са дода-
тним критеријумима Светске здравствене организације (WHO, 
2015). Дате категорије су биле: нормално ухрањене особе − БМИ 
≤ 24.99 кг•м-2; предгојазни тип I − БМИ од 25.00 до 27.49 кг•м-2; 
предгојазни тип II − БМИ од 27.50 до 29.99 кг•м-2; гојазни тип I − 
БМИ од 30.00 до 34.99 кг•м-2; гојазни тип II − БМИ од 35.00 до 
39.99 кг•м-2; екстремно (морбидно) гојазни − БМИ ≥ 40.00 кг•м-2. 

У односу на узрасне групе, целокупни узорак је анализиран 
са аспекта следеће четири: 20.0 до 29.9 година; 30.0 до 39.9 годи-
на, 40.0 до 49.9 година и 50.0 до 59.9 година. 

 
Статистичке анализе 

 
Све варијабле су анализиране прво методом основне дескри-

птивне статистике, где су израчунате: средња вредност, као основна 
мера централне тенденције (MEAN); апсолутна и релативна мера ди-
сперзије, стандардна девијација − SD, и коефицијент варијације − 
cV%, респективно. Такође, израчунати су и распони варијације и то 
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минимална вредност – Min., максимална вредност − Max. Превале-
нца је израчуната као однос укупног броја испитаника и броја ис-
питаника са критеријским вредностима БМИ. Трендови промена 
преваленце БМИ у функцији година су дефинисани применом ли-
неарне регресионе анализе (Hair et al., 1998). Све статистичке ана-
лизе реализоване су уз помоћ софтверских пакета SPSS 19.0 и 
Microsoft Office Exel 2003. 
 

Резултати 
 

Графикон 1 приказује резултате преваленце класа ухрање-
ности БМИ у односу на укупни узорак испитаника, док су на гра-
фикону 2 приказани резултати преваленце узорка испитаника у 
односу на подкласе БМИ у функцији испитиваних узрасних група. 
У табели 1 су приказани нумерички резултати преваленце подкла-
са БМИ у односу на испитиване узрасне групе. У табели 2 су при-
казани нумерички резултати регресионих трендова промена пре-
валенце подкласа БМИ у функцији испитиваних узрасних група, 
док графикон 3 приказује регресионе трендове истих резултата. 

 

Преваленца - Цео узорак
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Графикон 1 − Резултати преваленце укупног узорка испитаника у 
односу на класе БМИ 
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Графикон 2 − Резултати преваленце укупног узорка испитаника у 
односу на подкласе БМИ 

 
Табела 1 − Преваленце подкласа БМИ у односу на испитиване 

узрасне групе 

Узрасне групе 
Класе БМИ 20.0-29.9 

год. 
30.0-39.9 

год. 
40.0-49.9 

год. 
50.0-59.9 

год. 

≤ 24.99 кг•м-2 25.26 17.65 16.36 5.88 

25.00 до 27.49 
кг•м-2 

32.63 35.29 24.55 35.29 

27.50 до 29.99 
кг•м-2 

31.58 28.03 31.82 23.53 

30.00 до 34.99 
кг•м-2 

10.53 16.61 20.00 23.53 

35.00 до 39.99 
кг•м-2 

0.0 1.38 6.36 5.88 

≥ 40.00 кг•м-2 0.0 1.04 0.91 5.88 
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Табела 2 − Регресиони статистички трендови промена 
преваленце подкласа БМИ у односу на испитиване узрасне групе 

Тренд промене преваленце у функцији узрасних 
група – регресиони статистички 

Класе БМИ 

Регресиона 
једначина 

R2 
F 

однос 
p 

вредност 

≤ 24.99 кг•м-2 
y = -5.9426x + 

31.1455 
0.9260 25.024 0.004 

25.00 до 27.49 
кг•м-2 

y = -0.2761x + 
32.6316 

0.0049 0.0098 0.991 

27.50 до 29.99 
кг•м-2 

y = -2.0358x + 
33.8281 

0.4585 1.693 0.314 

30.00 до 34.99 
кг•м-2 

y = 4.2400x + 
7.0661 

0.9779 88.549 0.000 

35.00 до 39.99 
кг•м-2 

y = 2.2627x – 
2.2491 

0.8374 10.299 0.020 

≥ 40.00 кг•м-2 
y = 1.7518x – 

2.4221 
0.7244 5.258 0.067 
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Трендови промене преваленце БМИ
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Графикон 3 − Резултати преваленце укупног узорка испитаника у 
односу на подкласе БМИ 

 
Дискусија 

 
Истраживања реализована у иностранству (Финска, Јапан, 

Шведска, САД) су утврдила да постоји висока корелација између 
карактеристика полицијског посла, као што су: изложеност стре-
сним ситуацијама, натпросечан ниво физичког и менталног ра-
дног оптерећења, варијабилно и клизно радно време, сменски и 
теренски рад уз изложеност свим климатским условима, нередо-
ван образац узимања хране или често неадекватна исхрана, висок 
степен радне одговорности уз често ризичне професионалне си-
туације итд., и кумулативних, а негативних утицаја поменутих фа-
ктора на здравствени статус, статус физичких способности или 
статус телесне структуре (Williams et al., 1987; Sorensen et al., 
2000; Nagaya et al., 2006; Glaner et al., 2010; Jamnik et al., 2010; 
Kales et al., 2009). 

У лонгитудиналном истраживању реализованом у Јапану, 
5.130 запослених мушкараца је континуирано било под здравстве-
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ним надзором 8,4 године. Узорак је био састављен од 3.111 радни-
ка у администрацији, 1.122 радника у индустрији и 897 полицаја-
ца и ватрогасаца. Током датог периода код полицајаца је утврђена 
највећа и статистички значајна разлика преваленца појаве дијабе-
теса тип-2 у односу на остале групе. Преваленца је била на нивоу 
од 5.9 и 5.7 случајева на 1.000 испитаника по години код админи-
стративних и индустријских радника, а 9.6 случајева код полица-
јаца и ватрогасаца. Међутим, када су дати резултати инциденце 
дијабетеса тип-2 парцијализовани у односу на вредности БМИ, 
није утврђена статистички значајна разлика појаве дијабетеса из-
међу испитиваних група. Аутори су закључили да је управо гоја-
зност, која је била већа код полицајаца и ватрогасаца, снажан ко-
фактор утицаја појаве статистички значајно веће инциденце испи-
тиваног метаболичког поремећаја код полицајаца и ватрогасаца у 
односу на административне и индустријске раднике у Јапану 
(Nagaya et al., 2006). 

Генерално посматрано, резултати овог истраживања су по-
казали да је, у односу на критеријуме Светске здравствене органи-
зације (WHO, 2015) општа преваленца прекомерне ухрањености и 
гојазности код испитиваног узорка полицајаца на нивоу од 81,60% 
(графикон 1). То значи да од 10 полицајаца, осам има вредност 
БМИ преко 25.00 кг•м-2. У односу на структуру поменуте опште 
преваленце, резултати су показали да је у односу на стање преко-
мерне ухрањености преваленца на нивоу од 61,84%, док је прева-
ленца гојазности на нивоу од 19,77% (графикон 1). Другим речи-
ма, у односу на структуру преваленце, од 10 полицајаца, два су 
била нормално ухрањена (БМИ > 25.00 кг•м-2), шест је имало пре-
комерну ухрањеност, односно статус предгојазне особе (БМИ = 
25.00 до 29.99 кг•м-2), док су два полицајца била гојазна (БМИ < 
30.00 кг•м-2). Највише испитаника је било у категорији БМИ од 
25.00 до 27.49 кг•м-2 − 32,49%, затим у категорији БМИ од 27.50 
до 29.99 кг•м-2 – 29,35%, док је најмање било у категоријама ек-
стремно (морбидно) гојазни и гојазни типа II, и то 0,98 и 2,35%, 
респективно (графикон 2). 

У табели 1 су приказани резултати преваленце подкласа 
БМИ у функцији испитиваних узрасних група, што је омогућило 
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прецизно дефинисање структуре различитих нивоа ухрањености, 
па и гојазности у функцији узраста. 

За најмлађу узрасну групу, тј. полицијске службенике узра-
ста од 20.0 до 29.9 година се може тврдити да је највећа превале-
нца код вредности БМИ од 25.00 до 27.49 кг•м-2, односно код пре-
дгојазности по типу I, и то на нивоу од 32,63%. Преваленца гоја-
зности за дати узраст износи 10,53%. Веома је важно напоменути 
и да у датом узрасту није утврђено да има испитаника са вредно-
шћу БМИ преко 35.00 кг•м-2, односно није било гојазних по типу 
II и екстремно (морбидно) гојазних особа. 

У односу на узрасну групу од 30.0 до 39.9 година може се, 
такође, тврдити да је највећа преваленца код вредности БМИ од 
25.00 до 27.49 кг•м-2, односно код предгојазности по типу I, и то 
на нивоу од 35,29%. Мора се напоменути да се од тог узраста уо-
чава појава преваленце испитаника са вредношћу БМИ од 35.00 
до 39.99 кг•м-2, односно преко 40.00 кг•м-2, што значи да има по-
лицијских службеника гојазних по типу II – 1,38% и екстремно 
(морбидно) гојазних – 1,04%. Преваленца гојазности за дати уз-
раст износи 19,03%, што значи да је ниво повећања преваленце го-
јазности у односу на узраст од 20.0 до 29.9 година апсолутно већи 
за 8,50%, односно инциденца гојазности између датих узраста 
износи 80,72% (повећање гојазности од узраста 20.0-29.9 до узра-
ста 30.0-39.9 код испитиваних полицајаца је 80,72%). 

Преваленца вредности БМИ од 27.50 до 29.99 кг•м-2 је на 
нивоу од 31,82%, односно највећа је код испитиваних полици-
јских службеника узраста од 40.0-49.9 година. Мора се, такође, 
поменути да се и у том узрасту уочава појава повећања превале-
нце испитаника са вредношћу БМИ од 30.00 до 34.99 кг•м-2 и 
35.00 до 39.99 кг•м-2, што значи да има све више полицијских слу-
жбеника гојазних по типу I и II, и то на нивоу преваленце од 20.0 
и 6,36%, док је оних екстремно (морбидно) гојазних на истом ни-
воу, тј. око 1% у односу на претходно млађу узрасну групу 
(тачније 0,91%, табела 1). Генерално посматрано, укупна превале-
нца гојазности за дати узраст износи 27,27%, што значи да је ниво 
повећања преваленце гојазности у односу на узраст од 30.0 до 39.9 
година апсолутно већи за 8,24%, односно инциденца гојазности 
између датих узрста износи 43,30% (повећање гојазности од 
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узраста 30.0-39.9 до узраста 40.0-49.9 код испитиваних полицајаца 
је 43,30%). 

У односу на најстарију испитивану узрасну групу од 50.0 
до 59.9 година може се тврдити да је највећа преваленца код вре-
дности БМИ од 25.00 до 27.49 кг•м-2, односно код предгојазности 
по типу I, и то на нивоу од 35,29%, исто као и у случају два нај-
млађа узраста испитаника. Међутим, изузетно је важно нагласити 
да је у овој узрасној групи и највећа укупна преваленца гојазности 
(БМИ < 30.00 кг•м-2), и то на нивоу од чак 35,29%, као и највећа 
преваленца екстремне (морбидне) гојазности од чак 5,88% (табела 
1). Ниво повећања преваленце гојазности у односу на узраст од 
40.0 до 49.9 година апсолутно је већи за 8,02%, односно инциде-
нца гојазности између датих узрста износи 29,41% (повећање гоја-
зности од узраста 40.0-49.9 до узраста 50.0-59.9 код испитиваних 
полицајаца је 29,41%). 

Резултати регресионих анализа су показали статистички 
значајну разлику промене тренда преваленце код три групе класа 
БМИ и код једне потенцијално граничну статистички значајну ра-
злику у функцији узраста испитаника (графикон 3, табела 2). 

На основу добијених резултата може се тврдити да се пре-
валенца испитаника са БМИ мањим од 24.99 кг•м-2, односно са 
статусом нормално ухрањених особа, статистички значајно сма-
њује, на нивоу вероватноће од 92,60% и p вредности 0.004, и то 
константом од 5,94% по декади у распону узраста од 20.0-29.9 до 
50.0-59.9 година живота (графикон 3, табела 2). Дато смањење се 
дешава од преваленце 25,26% до 5,88%, респективно (табела 1). 
То значи да у свакој декади има у просеку за око 5,88% мање по-
лицајаца који имају нормални ниво ухрањености. 

С друге стране, преваленца испитаника са вредностима 
БМИ од 30.00 до 34.99 кг•м-2 и 35.00 до 39.99 кг•м-2, односно гоја-
зних особа по типу I и II, се статистички значајно повећава, на ни-
воу вероватноће од 97,60%, p вредност = 0.000 и 83,74%, p вре-
дност = 0.020, са константом повећања од 4,24% и 2,26%, респе-
ктивно по декади живота у односу на испитиван распон узраста 
(графикон 3, табела 2). Дато повећање се дешава од преваленце 
10,53% до 23,53%, и 0,0% до 5,88%, респективно (табела 1). То 
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значи да у свакој декади има у просеку за око 4,24% више полица-
јаца који су гојазни на нивоу I степена, односно за око 2,26% више 
полицајаца који су гојазни на нивоу II степена. 

Иако није утврђена формална статистички значајна разлика 
тренда промене преваленце екстремно (морбидно) гојазних поли-
цијских службеника, јер је утврђена p вредност на нивоу од 0.067, 
ипак се мора нагласити да постоји потенцијално статистички зна-
чајна тенденција повећања преваленце датог степена гојазности 
код испитаника на нивоу од 1,75% по декади (табела 2). 

Важно је напоменути да у категоријама ухрањености где је 
БМИ од 25.00 до 27.49 кг•м-2 (предгојазни тип I) и 27.50 до 29.99 
кг•м-2 (предгојазни тип II) није утврђена статистички значајна 
промена преваленце у функцији узрасних група (графикон 3, табе-
ла 2). То значи да се може тврдити да је, без обзира на узраст ра-
спона од 20.0 до 59.9 година, међу припадницима полиције увек 
заступљена иста преваленца полицајаца са поменутим степеном 
ухрањености, односно вредностима БМИ, и то у укупном сумар-
ном распону од 56,37% до 64,21%, односно са укупним сумарним 
просеком од 60.68±3,72% (табела 2). 

У ранијим истраживањима је утврђено да са порастом ин-
декса телесне масе (БМИ), а нарочито на основу масне компонен-
те, статистички значајно расте и ризик у односу на незаразне бо-
лести и то: хипертензију, хроничне болести бубрега, дијабетес, ар-
тритис и астму. Преваленца одређених болести код нормално ух-
рањених особа (БМИ > 25.00) за артритис и хипертензију је 7,7% 
и 18,5%, а код гојазних особа (БМИ < 30.00) је 11,7% и 30,7%, ре-
спективно (Stommel, Schoenborn, 2010). Такође, вредност индекса 
телесне масе изнад границе гојазности, а нарочито на рачун масне 
компоненте, има негативан манифестни утицај на опште и специ-
фичне физичке способности, чак и код припадника специјалних 
полицијских формација (Šimenko et al., 2014; Митровић и сар., 
2015). 

У односу на доступне податке о статусу телесне ухрањено-
сти код полицајаца у страној литератури, утврђено је да је просе-
чна вредност БМИ код припадника америчког S.W.A.T. тима 
28.65 ± 3.79 кг•м-2, док је код полицајаца из специјалне јединице 
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Словеније 24.78±1.53 кг•м-2 (Šimenko et al., 2014). У истом истра-
живању је утврђено да су, иако су скоро исте телесне висине (спе-
цијалнa полицијa из Словеније 179,46 цм, амерички S.W.A.T. тим 
179,86 цм), припадници америчког тима имали скоро 11 кг теле-
сне масе више (79,84 кг vs 90,41 кг, респективно), што је резулти-
рало и за 21,66% мањом максималном потрошњом кисеоника код 
америчких специјалаца (57.90 mml/kg/О2 vs 45.36 mml/kg/О2, рес-
пективно) (Šimenko et al., 2014). 

Истраживање рeализовано са случајно селектована 63 офи-
цира полиције из Бафала (Buffalo, NY, Police Department), узраста 
од 39.8±8.4 година и са 14.9±9.8 година радног стажа у полицији, 
је утврдило да је просечна вредност БМИ код испитиваних субје-
ката чак 29.2±3.9 кг•м-2, али и да повишена вредност БМИ стати-
стички значајно корелира са депресионим скором (CES-D) код ис-
питаника (Charles et al., 2007). 

Након лонгитудиналног праћења 15 година рада у служби 
утврђено је да се вредност статуса ухрањености код полицајаца из 
Финске, са нивоа БМИ од 25.2±2.7 кг•м-2 у узрасту од 33.6 година, 
до узраста од 48.7 година статистички значајно повећала на 
27.3±3.7 кг•м-2, односно ухрањеност се повећала за 2.1 кг•м-2 или 
за 8,33% (Sorensen et al., 2000). 

На узорку од 171 полицајца из САД, тестираних осамдесе-
тих година 20. века, утврђено је да се њихов БМИ повећава од уз-
раста од 20 година до 50 година са просечних 25.23 кг•м-2 на 27.87 
кг•м-2, а да је просечна вредност БМИ 26.80 кг•м-2. Такође, утврђе-
но је да 76% испитаника има повећан ниво холестерола, да 26% и-
ма повећан ниво триглицерида, 16% повећану вредност крвног 
притиска и да 60% има повећану вредност проценaта масти у телу, 
односно да су гојазни (Williams et al., 1987). Исто истраживање је 
доказало да се сви истраживани ризици по здравље статистички 
значајно смањују повећањем нивоа физичке припремљености. 

Према најновијим подацима Светске здравствене организа-
ције из 2008. године, преваленца прекомерне ухрањености (пре-
дгојазности) и гојазности код мушкараца у Републици Србији из-
носила је 66,5%, док је гојазност била на нивоу од 26,3% (WHO, 
2013). Како преваленца предгојазности на испитиваном узорку по-
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лицајаца овог истраживања износи 61,84%, а преваленца гојазно-
сти 19,77% (графикон 1), може се тврдити да су вредности обе 
преваленце утврђене код полицајаца мање од просека националне 
популације Републике Србије. 

Треба нагласити и да су резултати показали да је највећа 
преваленца код класа БМИ предгојазни тип I и II, чак 61,84%. Иа-
ко се по важећим стандардима WHO у односу на класе БМИ од 
25.00 до 29.99 кг•м-2, може сматрати да су то особе са повећаним 
нивоом масног ткива у организму, најновији резултати истражива-
ња структуре телесног састава су показали да је тек вредност БМИ 
од преко 30.00 кг•м-2 статистички значајно сензитивна у односу на 
реалнији критеријум гојазности, тј. проценат масне компоненте у 
телу (Romero-Corral et al., 2008). Како полиција представља 
популацију која је селекционирана у односу и на физичке спо-
собности, односно популацију која има професионалну обавезу 
редовног физичког вежбања и са аспекта примене метода за развој 
силе и снаге, може се хипотетички закључити да је могуће да од-
ређени број испитаника из категорија предгојазни тип I и II у од-
носу на критеријум вредност БМИ (БМИ = 25.00 до 27.49 и 27.50 
до 29.99 кг•м-2) не би био класификован у дату категорију ухра-
њености да је за критеријумску варијаблу узета нпр. вредност 
процента масти у телу. То упућује на закључак да постоји стру-
чно-научна потреба за дефинисањем специфично сензитивних Cut 
off вредности БМИ за потребе процене и праћења преваленце гоја-
зности код популације полиције Републике Србије. То потврђује и 
чињеница да критеријум процента масти у телу већ користе и 
многе друге земље света у односу на полицију (Williams et al., 
1987; Australian Federal Police, 2004; Caban et al., 2004; Charles et 
al., 2007; Jamnik et al., 2010). 
 

Закључак 
 

Полицијски посао припада категорији веома стресних, од-
говорних и напорних занимања код којих постоји могућност да 
услед вишегодишњег кумулативног дејства одређених фактора 
ризика дође и до негативних последица по опште здравствене и 
радно-професионалне способности (Williams et al., 1987; Sorensen 
et al., 2000; Nagaya et al., 2006). Управо је телесна структура са ста-
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тусом ухрањености први и најлакши дијагностички индикатор не-
гативног тренда утицаја радне средине на професионално-радне 
способности. 

Примарни циљ овог истраживања је дијагностика актуел-
ног нивоа преваленце телесне ухрањености, односно гојазности 
код припадника МУП-а Републике Србије мушког пола у односу 
на критеријум индекса телесне масе (БМИ). Резултати овог пилот 
истраживања су показали следеће: 

1. просечна вредност индекса телесне масе БМИ код испитиваног 
узорка полицајаца је била 27.80±3.51 кг•м-2 (Мин − Маx = 
17.43 кг•м-2 − 47.76 кг•м-2); 

2. општа преваленца прекомерне ухрањености и гојазности код 
испитиваног узорка полицајаца (БМИ ≥ 25.00 кг•м-2) је била 
81,60%; само преваленца предгојазности (БМИ = 25.00 кг•м-2 

до 29.99 кг•м-2) је била 61,84%, а само преваленца гојазности 
(БМИ ≤ 30.00 кг•м-2) била је на нивоу од 19,77%; 

3. резултати регресионих анализа су показали статистички зна-
чајну разлику промене тренда преваленце код три групе класа 
БМИ, и то: 

• преваленца нормално ухрањених полицајаца са БМИ 
мањим од 24.99 кг•м-2 се статистички значајно смањује 
константом од 5,94% по декади за распон узраста од 
20.0-29.9 до 50.0-59.9 година живота, што значи да у сва-
кој декади има у просеку за око 5,94% мање полицајаца 
који имају нормални ниво ухрањености; 

• преваленца полицијских службеника ухрањених на нив-
оу гојазни типa I, односно са БМИ од 30.00 кг•м-2 до 
34.99 кг•м-2, се статистички значајно повећава констан-
том од 4,24% по декади у односу на испитиван распон 
узраста, што значи да у свакој декади има у просеку за 
4,24% више полицајаца који су гојазни на нивоу типа I; 

• преваленца полицијских службеника ухрањених на ни-
воу гојазни типа II, односно са БМИ од 35.00 кг•м-2 до 
39.99 кг•м-2, се статистички значајно повећава констан-
том од 2,26% по декади у односу на испитиван распон 
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узраста, што значи да у свакој декади има у просеку за 
2,26% више полицајаца који су гојазни на нивоу типа II; 

4. у категоријама ухрањености где је БМИ од 25.00 кг•м-2 до 
27.49 кг•м-2 (предгојазни тип I) и 27.50 кг•м-2 до 29.99 кг•м-2 
(предгојазни тип II) није утврђена статистички значајна про-
мена преваленце у функцији узрасних група, што значи да је 
међу припадницима полиције, без обзира на узраст, увек за-
ступљена иста преваленца полицајаца са поменутим степеном 
ухрањености, и она у просеку износи 60.68±3,72%; 

5. резултати су показали да постоји научно-стручна потреба за 
дефинисањем специфично сензитивних Cut off вредности 
БМИ за потребе процене и праћења преваленце гојазности 
код популације полиције Републике Србије. 
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Prevalence of the body mass index (BMI) among the 

members of the Ministry of Interior of the Republic of 
Serbia - pilot study 

Abstract: The aim of this study was a diagnosis of the current 
level of prevalence of overweight and obesity in male population in 
MIA of Serbia (Ministry of Internal Affairs) in relation to the criterion 
of body mass index (BMI). Effective sample consisted of 511 officers 
from different positions at average age - 35.7 ± 6.8 years. All 
measurements were carried out by multichannel bioelectric impedance 
method (Bioelectrical Impedance Analysis - BIA) using the latest 
generation measurement equipment - In Body 720. The results showed 
that the overall prevalence of overweight and obesity in the test sample 
of police officers (BMI ≥ 25.00 kg • m-2) was at a level of 81.60%. The 
prevalence of overweight subjects (BMI = 25.00 to 29.99 kg • m-2) 
was 61.84%, and the prevalence of obesity (BMI ≤ 30.00 kg • m-2) was 
at a level of 19.77%. The results showed that there is a professional 
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need for defining specific sensitive Cut off values of BMI for the 
purposes of assessing and monitoring the prevalence of obesity defined 
for the needs of the Police of Serbia. 

Keywords: Body mass index, prevalence, police, bio 
impedance, the trend changes  
 

 


